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Berta C. Wojtaiewlcz. Asyst. Sekr Gen. 

CiOD/IXY BlIROWEi 
Biuro Zarządu Głównego otwarte w 

dni nowsze lnie od godz. 9-teJ rano do 
6-tej wiecaorom. (w soboty do 1-el po· 

południu). Wieczorem, w dni powszed- 
nie (z wyjątkiem soboty), od godziny 
7-mej Jo 9-tej. — W niedzielę t Święta 
uroczyste, biuro Jest zamknięte 

Pr»·**··*! w pnnledziałk. 1 piątki wie- 
Cicrami od {rodziny 7-meJ do 9-teJ. 

Wszelkie korespondencje do Główne- 
go Prezesa naîeiv adresować: 

WOJCIECH F. SOSKA. 
1455 W. nivtal·· Itr., Ckleaso. 111. 

Sekretarzat w poniedziałki, wtorki, 
trody t czwartki. Wieczorami od godzi- 
ny 7-meJ do 9-tej, l od 1-szeJ popołu- 
dniu codziennie, z wyjątkiem soboty, od 
9-tej do 1-szeJ. * 

skarbnik·: we wtorki, środy I piątki 
od gryJziny 7-me' do 9-teJ wieczorem. 
Składania opłat. Wszelkie opłaty do Ką- 
ty Głównej przyjmuje Kasyer Główny 
podczas godzin ofisowych. albo we dnie 
w godzinach ofisowych. Sekretarz Ge- 
neral α ▼. 

Wszelkie listy nadsyłać należy na rą- 
ee Sekretarza Generalnego: 

TO*. S. Β LACHOWSKI, 
Secretary Poliah Alma Mater, 

1455 W. Di* talon »tr., Ckicago, 111. 
FIXAXSE. 

Przekąsy bankowe I pocztowe 
(checks. money orders etc.) naleiy wy- 
stawiać na organlzacyę: 

POLISH ALMA MATER, 
I przesyłać pod adresem: 

FR. WITKOWSKI, 
1455 W. Dl vi· łon etr., Chicag*, IlL 

„Macierz Polska". 
Biuro Zarządu Głównegoi 

1455-57 W. Division Ulica, 
I*· druglem piętrz*. 

Chicago, 11L 

REGULARNE POSIEDZE- 
NIE ZARZĄDU GLÓWNEGC 

odbędzie się we wtorek, dnia 

14go sierpnia, o godzinie wpół dc 

3-ciej popołudniu, w sali Macie- 

rzy Polskiej. 
Woje. F. Soska, prezes, 
Tom. S. Blachowski. sekr 

« 

INSTALACYA 
Oddziału 97. w Otis, Indiana. 

Ddłozona zorała na później. Or- 

ganizatorką jest Dyr. Leokadya 
Koń czy k, za pozwoleniem i po~ 

parciem miejscowego proboszcza 
W ^o ks. Wróblewskiego. 

KOLĄCY A JUBILEUSZOWA 

W przyszłym tygodniu będ^ 
iuz gotowe bilety na Kolacye Ju- 
bileuszową. która się odbędzie u 

miesiącu wrześniu. Bilety nabyć 
będzie można w biurze Zarządu 
Cjłównego pnr. 14-37 W. Divisior 

ulica. 

Szczególnie urzędnicy Oddzia- 
łów Macierzy Polskiej powinn 
koniecznie wziąść udział w tvn 

obchodzie Jubileuszowym, bo t( 

sprawa ogół całej Macierzy ob- 

chodząca. 
Rilety będą po cenie bardzo u 

miarkowanej, więc mamy nadzie 

ję, że wszystkie będą nie tylke 
rozsprzedane, ale że ich zabrak 
nie. 

Komitet. 

KSIĘGA JUBILEUSZOWA. 

Praca nad uporządkowanien 
sprawozdań finansowych Od 
działów jakoteż fotografii Preze 

sów i całych administracyi Od- 

działów idzie raźno naprzód. 
Prosilibyśmy jednakże o pomoc 

byłych zasłużonych urzędników 
Macierzy Polskiej, tj. Prezesów. 

Wiceprezesów, Sekretarzy itd. 

ażeby raczyli jak najrychlej na- 

desłać wspomnienia swoje z cza- 

sów gdy piastowali swe urzęda, 
dla upamiętnienia w księdze ju- 
bileuszowej i dla dania zachęty 
do pracy obecnym urzędnikom 
tak Oddziałów jak i Zarządu Głó- 

wnego. 
Księga Jubileuszowa będzie 

pamiątkowem dziełem i bogatą w 

treść opisującą wzrost Macierzy 
Polskiej i będzie sprzedawana po 

50 centów za egzemplarz. 

PROGRAM KOLACYI 

JUBILEUSZOWEJ. 

W tych dniach komitet pamiąt- 
kowego programu który bfdzie 
rozdawany darmo na Kolacyi Ju- 
bileuszowej Macierzy Polskiej 
rozpocznie swą pracę zbieranid 

ogłoszeń i prosi wszystkich pol- 
skich kupców i przemysłowców o 

łaskawe poparcie. 
Komitet ogłoszeń składa się z 

następujących członków i człon- 

kiń Zarządu Głównego: 

Sekretarza Blachowskiego, Dy- 
rektorów Łopatki i Mazurka, i 

Dyrektorek Kończyk i Bieschke. 

Ktoby chciał mieć swe ogło- 
szenie w programie może również 

zgłosić się wprost do biura Zarzą- 
du Głównego. 1457 W. Division 
ulica. 

NOTATKI. 

Dyrektorka Leokadya Kończyk 
wróciła ze swych wakacyi. któ- 
re spędziła w Otis, Indiana, u 

państwa Kucharskich. Wakacye 
spędziła organizując nowy Od- 
dział Macierzy Polskiej, numer 

dzia. Macierzy Polskiej, nnmer 

97. pod wezwaniem Xajsw. Ma- 

ryi Panny Anielskiej, w parafii 
Wiel. ks. Jana Wróblewskiego. 

Panna Berta C. Wojtalewicz, 
obecnie przebywa na wakacyach 
w Sagatuck, Michigan. Wróci w 

poniedziałek. 

COZEŚ UCZYNIŁ DLA MA- 

CIERZY POLSKIEJ? 

Powyżej podane zapytanie niech 
so.bie rozważy każdy Macierzy- 
sta i każda Macierzystka — i we· 

1 żmie się potem do pracy. 

Są Macierzyści w różnych 
1 dzielnicach miasta i w pewnych 

okolicach poza miastem Chicago. 
■ którzy naprawdę należycie poj- 

mują cele i zadania organizacyi 
> naszej oraz widzą potrzebę przy- 

garnięcia naszych ziomków pod 
sztandar M. P. Pracują też szcze- 

rze i co miesiąc przysyłają po kil- 
ka a nawet kilkanaście aplikacyi. 
Oby wszyscy tak postępowali, a 

szeregi Macierzy wnet by się po- 
i dwoiły. 

Jednakże, niestety, wielu jest 
■ członków, którzy od samego 

wstąpienia do Macierzy Polskiej 
nic dobrego dla Macierzy Pol- 

skiej nie uczynili, a cale lata juz 
przecież do niej należą. 

Do tych właśnie się odzywamy. 
Bracia, uczyńcie coś dla organi- 
zacyi waszej, która wam kiedyś 
przyjdzie z pomocą i to wtenczas 

gdy ta pomoc będzie dla was naj- 
pożądańszą ! Werbujcie więc no- 

wych członków i członkiń do 

swych Oddziałów. Pokażcie, co 

umiecie zdziałać. 

Aplikacye można dostać od Se- 
kretarza swego Oddziału. Posta- 

raj się o nie zaraz i rozpocznij 
działalność swoją. 

APLIKACYE DLA STOWA- 
RZYSZONYCH. 

Sekretarz wysłał już aplikacye 
dla członków i członkiń Stowarzy 
szonych do wszystkich Oddzia- 
łów. Kto ich jeszcze nie otrzymał, 

I niech się zgłosi jak najrychlej do 

biura Zarządu Głównego. 
Każdy członek Macierzy Pol- 

skiej powinien zwerbować przy- 

najmniej jednego nowego człon- 

ka w tym roku. Jeżeli trudno 

zwerbować członka na ubezpie- 
czenie. zapewne, że będzie łat- 

wiej dostać członka stowarzyszo- 
nego. 

W nagrodzie Zarząd Główny 
da $1.00 za każdego nowego 
członka! 

Kolegium św. Bonawentury, 
pod zarządom 00. Francisz- 

kanów, w Pułaski, Wis. 

Uwiadamia się niniejszem. że 

rok szkolny rozpoczyna się dnia 

5-go września br. — Młodzieńcy 
pragnący poświęcić się stanowi 
duchownemu raczą zgłosić się po 
bliższe informacj e do W. O. Rek- 

tora. — Adres : 

j Rev. Florian Zuchowski, 0. F. M. 
Rector of St. Bonaventures College 

Pułaski, Wis. 

„Cierpiałam na kamienie żół- 

ciowe" — pisze p. William Fuchs 
z Monroe, Ind. — ,,i żaden lekarz 

nie mógł mi nic pomódz. Wów- 

czas począłem używać Dra. Pio- 
tra Gomozo i odzyskałem siłę i 

zdrowie. Teraz czuję się wprosi 
doskonale po użyciu tego lekar- 

stwa." To stare, odpowiedzialne 
lekarstwo familijne nie jest sprze- 
dawane przez aptekarzy. Jeżeli 
jesteście zainteresowani, piszcie 
do Dr. Peter Fahrney and Sons 

Co., 19—25 $o. Hoyne ave., Chi- 

cago, 111. (Ogł.) 

NAJWAŻNIEJSZY CZYNNIK 
ZDROWIA. 

Należyta równowaga ciała jest 
najważniejszym czynnikiem w 

•wytwarzaniu i utrzymaniu zdro- 

wia. Gdy żołądek jest w dobrym 
stanie, odrzuca wszystkie szkodli- 

we substaneye z ciała i pomaga 

normalnej czynności krwi i ner- 

wów. Tri nera Amerykański Eli 

xir Gorzkiego Wina jest lekar- 
stwem. które nigdy nie chybi 
przywrócić żołądek do porządku. 
Czyści wnętrzności i wzmacnia 

cały system. Jego korzystne sku- 

tki przy zatwardzeniu, niestraw- 
ności. bólu głowy, migrenie, ner- 

wowości, ogólnemu osłabieniu 
itd. wyjaśniają dlaczego to lekar- 

stwo jest tak bardzo ulubione. 

Cena $1.00. W aptekach. — Na 

ulgę przy reumatyzmie, neuralgii. 
nadwyrężeniu, zwichnięciu, opu- 
chnięciu itd. Trinera linitnent jest 
najulubieńszem lekarstwem dla- 

tego, że kto go użyje, przekona 
się o trwałych i rychłych jego 
skutkach. Cena w aptekach 25 i 

50c., pocztą 35 i 60c. — Jos. Tri- j 
ner. wielkowytwórca lekarstw, 
1333—1339 S. Ashland ave„ Chi. 

cago, 111. (Ogł.) 

POLACY W AMERYCE. 
Z BUFFALO, X. Y. 

Po<l oskarżeniem za /łożenie fał- 

szywych zeznań na affidawjcîe. celem 

uwolnienia od służby żołnierza z 106 

pułku artyleryi, zostali aresztowani 

na warant wydany przez władze fe- 

deralne Jan J. Koszuta, z pnr. 29 

Howlett ul., I Albert Gielski z pnr. 
212 Koons ave. 

Jest to pierwszy tego rodzaju wy- 

padek od wybuchu wojny, jakim 
musiała się zająć prokuratorya fede- 

ralna. 

Według oskarżenia Koszuta i 

Gielski krzywoprzysięgali, celem wy- 

dostania z wojska Wilhelma Matur- 

skiego. żołnierza 106 pułku artyle- 
ryi. Zapfzyslęgli, oni fałszywe zez- 

nania, jakoby rodzina Maturskiego 
zależała od utrzymania przez niego. 

Pomiędzy innemi było w tom zez- 

naniu powiedziane, że ojciec Matur- 

skiego nie widzi na jedno oko i z 

tego powodu nie jest zdatny do pra- 

cy. Tymczasem Maturskiego ojciec 
stale pracuje w wydziale parkowym. 
Fałszem takie było. jakoby jedna z 

sióstr Maturskiego była przez niego 

utrzymywana. 

W 106 pułku podano bardzo wie- 

le aplikacyi o uwolnienie od woj- 
ska, dlatego władze poddały je szcze 

gółowemu sprawdzaniu i w tem tra- 

fiono na fałszywe zeznania w apli- 

kacyi Maturskiego. 

Podobno ma nastąpić jeszcze wię- 

cej aresztowań z tego samego po- 

wodu. 

Koszuta i Gielski nie przyznają 

się do winy. 
Włoch Ernesto I/ombardi, lat 30 i 

Polak Józef Sikora. lat 23, zostali 

aresztowani przez tajnych agentów 
federalnych za niezaregestrowanie 
się do poboru wojskowego w dniu Ô. 

czerwca, żaden z nich nie umiał po- 

dać dostatecznvch powodów, dla któ 
t 

rych się nie rejestrował. Widać za- 

tem. że rozmyślnie to zrobili. Obaj 
oddani zostali federalnej ławie przy- 

sięgłych. Czeka każdego z nich wie- 

zienie i przymusowa służba wojsko- 
wa. 

W Domu Unijnym rozpoczęto eg- 

zaminacyę powołanych do armii ame 

rykańskiej z pośród zaregestrowa— 

nych w dniu 3 czerwca b. r. 

Zegzaminownno, po uciążliwej pra 

cy i nadzwyczajnych wysiłkach le- 

karzy, zwłaszcza dra Kurka, 118 po- 

wołanych. 
Z tej liczby zwolniono od pełnie- 

nia służby 10. 
Jest to dvstrykt czysto po!skï, z 

10 wardv, znany jako dystrykt 5. 

W innej zaś dzielnicy, mianowicie 
w dystrykcie No. 1, w wardach 1 i-3. 

gdzie mieszkają niema! wyjątkowo 

wszyscy Ajrysze. zegzaminowano | 
152. zwolniono zaś od służby 106. I 

W dystrykcie 14. w tak zwanej 
„yankee" wardzie 26 i 27, zegzami- 

j nowano ISO, zwolniono 85. 

W dystrykcie 11, zamieszkałym 

przez Niemców, w wardzie 19. zeg- 

zaminowano 74. a zwolniono 26· 

W dystrykcie 9. wardy 12 i 17 

(dzielnica amerykańska) zegzamino- 

wano #5. zwolniono 26. 

AżCy wiedziano, jak doskonale 

spisa i się Polacy, dość zaznaczyć, 

że podczas gdy we wszystkich innych 

dystryktach zwolniono trzecią część 
a w niektórych niemal połowę powo- 

łanych. dystrykty, w których Polacy 

poważniejszą stanowią liczbę powo- 

łanych do wojska, wykazują naj- 

mniejszy procent zwolnionych. 

z WEST RUTLAXT), VT. 

W^pania'e n^vedstawla się teraz 

wewnątrz kościół św. Stanisława, 

który ostatnio pomalowany zosta! 

przez utalentowaneeo artysto mala- 

rz» ko-cielnego ρ. Γτ. Sawick'ego. 

Świf»tvnia wykończona Jest z 

prawdz'wym smakiem estetycznym i 

jak powiadaj?» rozmaici księża i go- 

ście odwiedzajacv miejscowego pro- 

boszcza, ks. Miohułke. należeć ona 

będzie pod względem artvzmu w ma- 

larstwie do pierwszych kościołów w 

Stanie Vermont. 

Z BOSTON, MASS. 

O i. Ha na mo.ta. dana! 

Pod konec7k« <iana ! 

przyśpiewywał sobie w podohmi°lo- 
| nvm stanie Jan î.ensrus przv ulicy 
Hanover nrzvnominajac sob'e za— 

1 
p»>wne. jnk to w kraju przed Taty pa- 

sało s'ę bezrogi. 

Być może. że policyant nie zwró- 

ciłby na to uwagi, pomny na to, że i 

jemu się od czasu do czasu przytra- 
fi, że bierze ..jednego" dla dodania 

sobie powagi. Λ 

Ale Dzian, jak to Pota:<, zaczął o· 

kazywać swój? sympatyę dla prze- 

chodniów. Epizod cały doszedł do 

kulminacyjnego punktu, gdy Dzian 

w uczuciu serdeczności zaczął ści- 

skać niejakiego Piotra McCartego. 

Były mieszkaniec zielonej wyspy, któ 

ry sobie przez u'icç przechodził, zdzi 

wiony taką poufałością, kazał aresz- 

tować Dziana, no i tak się wszystko 

skończyło. 
S. D. Duński, liczący lnt 17, » za- 

mieszkały przy ul. Chambers, West 

PJnd,, zabrany został do szpitala z po- 

wodu porażenia słonecznego. 

Duńskiego zabrano z ulicy Lincoln 

Nr. 72 gdzie upadł z wyczerpania. 

Z XORTHAMPTOX, MASS. 

Jan Wojtarczyk stawał w sędzię 
tutejszym za pijaństwo i nieutrzymy 

wanie rodziny. Policyant J. Lyons 
i przełożona opieki nad dziećmi C. 

A. Gauthier odwiedzili rodzinę Woj- 

tarczyka i oświadczyli, że ta znajdu- 

je się w opłakanym stanie. Żona i 

dziewięcioro dzieci nic maja co jeść, 
cała zimę dzieci chodziły boso i w 

nędznych łachmanach. Wojtarczyka 
osądzono na 6 miesięcy więzienia, 

ale że przyrzekł stanowcza poprawę 

— wypuszczono go na wolność. 

Z MARINETTH, WIS. 

Jr.zef I,a>ka, iłochodzTicy z Chicaco 

przyznał się w sądzie, że przełożył 
zwrotnicę na bocznej linii przy J W. 

Wells Lumber kompanii, aby spowo- 

wa<* wypadek. Wobec tego, że rzeczy- 

wiście wykolejenie pociągu nastąpi- 

ło. sędzia skazał Laskę na 3 letni po- 

byt w domu poprawy. 

Z WORCESTKR, MASS. 

; <n<i7t.n«niio tu Aleks. Kowa1- 

skiego. który oska^ony zi«t°ł o przy 

właszczenie sobie $104. Pieniądze te 

otrzymał on od kasyera w banku, w 

ozasie, er*v wybierał swflj depozyt. 

Kasver pomylił sie i dal mu za du- 

żo. Na drugi dzień, skoro spostrzegł 
pomyłkę, zwrócił sie on do Kowal- 

skiego. ale ten odmówił zwrotu. 

Z THREE RIVE RS, MASS. 

Anna Woźna rtawała u· sndz-'e I za- 

płaciła $15 kary za naruszenie spo- 

koju, a jej maż $fi za pijańsrwo. — 

Woźna co dopiero została wypuszczo- 

na z domu poprawy i uroczyście ob- 

chodziła swoje przybycie przy kieli- 

szku, robiąc przytem niepotrzebne ha 

łasy. co znowu spowodowało jej a- 

resztowanie i stawanie w sadzie. 

Z A TH OT j. MASS. 

ROletrln Tf*>fłln Mnskîewloz zosta- 

ła onegdaj zabita prz^r nociąg, w 

czasie gdy szła do kościoła. 

■• •i ·.». ,-· 
jl 

Kobieta spiesząc się na Mszę św., 
pragnęła przejść przez nasyp kole- 

jowy i w tyra czasie uderzona zosta- 

ła przez pociął?· 
Zaopiekował się dr. J. A. Smith, 

ale mimo to po dwu godzinach zmar- 

ła. 

Z DETKOIT, MICH. 

Z powodu śmierci jednego dziecka 
— które według raportu tnweety- 
gatora z wydziału zdrowia — zmar- 

ło z braku należytej opieki nad niem 
— czworo innych dzieci Andrzeja 
Gruszki, 1319 St. Aubin ave., zo- ι 

stało z polecenia sędziego Hulberta 

odebranych niedbałej matce i umie- 

szczonych w sądzie dla małoletnich. 

Z STEVENSPOIXT, WIS. 

Ponieważ nikt z krewnych nie 

chciał się zająć pogrzebaniem Augu- 
sta Stenki. który pokieroszowawszy 
nożem swoja żonę, popełnił samo- 

bójstwo przez poderżnięcie sobie gar 

dła, koroner posłał zwłoki do wy- 

działu anatomicznego w Madison, 

gdzie studenci medycyny będa zwło- 

ki krajać i robić doświadczenia. Mia- 

sto nie było obowiązane pogrzebać 
Sienki, gdyż miał on krewnych, któ- 

rzy mogliby pogrzebać jego zwłoki. 

W medycznym instytucie zwłoki bę- 

dą zabalsamowane i trzymane tak 

przez dwa miesiące, jeśli się zaś po 

nie nikt nie zgłosi z krewnych, zo- 

staną użyte do doświadczeń. 

Antoni Gruba, 1Ó22 Clark ul., na- 

ładował pełen wóz potłuczonych bu- 

telek. słoików i rozmaitego szkła, 

które miał wywieźć ku torom kolei 

Soo. i tam je wyrzucić. Ponieważ 

jednak Gruba nię patrzał, co się 

dzieje na jego wozie, ale Jechał nie 

obejrzawszy się za siebre, znaczna 

część flaszek i szkła spadała mu z 

wozu na Strongs ave., Clark ul.. Mon 

roe i Church ul. Zawiadomiono o 

tem szefa policyi. który Grubę are- 

sztował, ale dał mu do wyboru, albo 

zapłacić karę w sadzie w sumie 

$7.95. albo pozbierać wszystko szkło 

jakie rozsypał po ulicach. Gruba wy- 

brał to drugie l szkło pozbierał. 
Z miejscowości Weyj'uwejça dono- 

szą. że w zbiorniku na wodę utonęła 

tam 16 miesięczna córeczka Augusta 

Purchackiego, imieniem Małgorza- 
ta. Dziecko pozostawiono same za- 

ledwie ne kilka minut. ponieważ 

matka zajęta była pracą w kuchni i 

wtedy przyszło do nieszczęścia. 

Feliks P'acek i Józef Ramczyk 

pracowali przy obdzieraniu kory z 

drzew, w nobliżu Merrill, od dnia 17 

kwietnia do 23 lipca i nic nie wie- 

dzieli o tem. że regestracya ma się 

odbyć. Gdy jednak przyjechali do 

Stevens Point i dowiedzieli się o 

wszystkiem dali znać o sobie klerko- 

wł powiatowemu, który się odniósł 

w tej sprawie do adjutanta general- 
nego Holway. Ten polecił o*ju męż- 
czyznom wstąpić dobrowolnie do ar- 

mii, a przez to upikna kary więzie- 
nia. co też obaj uczynili i obecnie 

znajduja aie w obozl« żo^ierf^m 

w CmT) Douglas, jako członkowie 

mHIcyi iite.nowej. 

_ 

SPECIAL PMCES9N 
pągaBunsgRumps 

Czasowo ograniczona sposobność 
aby pozyskać wasz wybór z licz- 

nych pięknych mahoniowych 
lamp na podłogę, jak Ç1A £Λ 
na obrazku, po tylko ψ *"·«*" 

1111 
Śródletnia wyprzątająca sprze- 

daż teraz w biegu, która 
specyalizuje 

Jedwabne Klosae po 
25 procent taniej 

Radzimy zrobić wybór natychmiast 
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 

ELECTRIC SHOP ELECTRIC SHOP 
Tl W. Adams St. Michigan i Jackson 

ALL PHONES RANDOLPH 1280 
Ylsit Out Nearest Branch Store. 

ma. D. XeJvakla Atortfctef A*«<7. Ckleef® M 

ASk for FEDERAL DIVIDEND 
COUPONS. Given. with pur- 
chases by leadiné merchants. 

m 
it 

Π Uwaga Dla 
Używających Gaz 
The Pcoples Gas Light and Coke Company 
ofiaruje dwa (2) nakrycia na płomień, zwane 

Junior mantle dla każdego używającego gaz w 

Chicago, który zmuszony jest do używania pła- 
skiego palacza do oświecenia i wstawi te man- 

tle bezpłatnie. 
Prosimy o uważne przeczytanie niżej podanych 
reguł tych, którzy życzą sobie korzystać z tej o· 

ferty i prędko otrzymać. 

DARMO—Dwa Junior Mantle 
do Gazowego Światła 

Po prawej stronie każdego rachunku za gas, doręczo- 
nego 10 go Sierpnia, 1917 r.; albo po tej dacie, znaj- 
dziecie kupon z napisem: „To The Peoples Gas Light 
& Coke Co." 

Jeżeli nie macie jasnych mantli na gazowe światło albo nie 

macie światła elektrycznego w swoim domu, podpiszcie ten 

kupon na tej linii, gdzie będzie postawiony znak X. Nie oder- 

wijcie tego kuponu; tylko podpiszcie, a takowy otrzymamy 

gdy zapłacicie wasz rachunek za gas i to będzie waszym zgło- 
szeniem się na dwa Junior mantle. Wtenczas zaopatrzymy 
i wstawimy te światła DARMO, jeżeli tylko zmuszeni jesteście 
do używania, jak jest powiedziano w miejskim przepisie, pa- 

lacza z płaskim płomieniem na oświecenie. 

The Peoples Gas Light & Coke Company 
Peoples Gas Building Téléphoné Wabash βΟΟΟ 

MIGHAEL S. ADAMCZYK 
ADWOKAT 

35 Ν. DEABBOBN STREET 
TtltfM liriolM 1170 Ρ·Ι<] 402 

Ofis oa ι·όίηοοηοzachodnie) stronie. 
1903 Armitaffe Ave. Tilsfss RmabolÉt 1410 

Mieszkanie: 
1743 N. Maplewood Ατβ. Tli. Απ·Η<|· 4IN 

Ofi· w ·1·4*Ι· M«xkuł· 
13· K. Ckri Si. ftk* im WIT H. AtkkmJ Ar·. 

TtL KuA>lp4 W3T TcL Hamwkrt SM· 

FRANCISZEK GRZEŚKOWIAK 
ADWOKAT 

Pnktyk^J· w· vuntktob sądnch 
Wyr»bi» wimtklt ler»Lne pàpitsrj 

Gń?"* fokój 306 Ht» Buk BMyiik 
R6m Mllw»ak»e i Ashland At··. 

Tel·ion Hajmarket Τ·· 

GDYBY MÇZCEYKXI MUSIELI 
ΓΚΑ<3. 

Pospieszyliby tłumnie po N. R, 
O. (E-nerry) tableclkl do prania, N. 
R. O. uwolniło tysiące kobiet w Chi- 
cago, od ucląillwegro tarcia. Próba 
wykazała, te aa pomocą X. R. O. ta- 

bleolków do prania, mtfśna wyprać 
wielkie pranie w 10 do 20 minut bez 
tarcia, 1 ozzcj^dzlć BO procent na my 
die. N, R. O. usuwa brud, tłuszce 1 
plamy od owoców. Wytnijcie to offło 
■senle I janlelcle do swejro croser- 
nlka dzlzlaj po paczkę na próbę dar- 
mo. doayó na 1edno tygodniowe pra- 
nie, lub Jeiell nie ma w zapasie, 
przyślijcie nam Jego nazwlefco 1 a- 
ares. razem z dwu centojrym ma- 

czkiem, na pokrycie kosAów prze- 
syłki okazu darmo, Adresować: 

FAnaunAR MOON MV O, CO. 
140 W. Van Bgrez St., Cllczgo, 

Telefon WtbMh 4073. 
Znaczek handlowy nltej podany Jeet 

wasz* protekcyą. 

Λ 
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Γ Uważajcie na Swe Oczyl 
I Zaopatrzcie je w dotrree dopAio- 

I wane okulary. 

Gdy wam druk mi^a przed oczy- 
ma podczas czytania i ezycia, gdy 
cierpicie na bóle słowy, wtenczas 

powinntócie nosić okulary. — 

Zawieracie swe oczy epecyaliścle 
ócz, który ma 15 lat praktyki na 

Wojciechowie. 

JOHN J. SMETANA 
SPEOYALLSTA ÓCZ. 

1801 SO. ASHLAND AVE. 
Róg 18eJ ul., 2gie piętro. 

NAD PLATTS'8 APTEKA 
UWAŻAJCIE I*A MÓJ NAPI3. 

GODZINY: Od 9 rano do 9 wie- 
czorem. — W niedzielę od 9 rano 

do 12eJ w poł. 

BACZNOŚĆ TOWARZYSTWA 
Najlepsze i najtrwalsze od zna 

ki, szarfy, chorągwie, sztanda- 

ry i różne przedmioty dla to- 

warzystw, wyrabia n>ystarsza 
tlrma polska 

W. SŁOMINSKA 
1025 Milwaukee Ave. IJept. C 

CHICAGO, 11,1,. 

UWAGA ι — T«y wlffiory to Jnt nr 

wtorek, civrartek I nobotę J'·» o- 

twarte do 0. W nltdtlrlf umknlflr. 

Dr.Sieminowicz 
załotyl LECZNICĘ, 

jjdżie leczy specj 
alnie choroby 

kobiece bet 

operacyi. 

OFIS 
1223 

Milwaahcc Art. 
OJ ł—7 wiłct., w lidL ·ί 
19-11 riM. TeW·» Mrar·· 2711 
MIESZKANIE: 41»S N. AV'RSAVE. 

Telefon Irvinrt *537 
PmiRijlIti 4( lictilef M»Jf« · 

Dla Kobiet 
I c β y β η 

J. Shanke 
Ltcsy apecyalnie cho- 

°"· K L 

ions mçicMytn « 

*. RODEV ST. 
r#R Thnninw. 

GGDZINT: Od 10 do 1S 
rano ι de 1 d· 1 wlectorera. 

Teletoo Caaai «40. 

Wincenty G. Ponic 
ADWOKAT 

Praktykuje we wazystkich Md«rh 
Wyrab.a wsxystkie legalne pap err 

Λ Wtectorem od 6.tej do 0-t*J 
M^TZIUJ· w nledclelf rano od 10 do lt.taj 

1ΘΟΘ S. Ashland Ave. 

„Zapytajcie się gospodyń" 

pŁTERMAfyt 
KlUS BU6S 

ϋ WSZYSTKICH HANDLARZY. 
Ml· blerarl· ale lna«ro w zamian. 

DR. W. 0, r CHRAYER 
POLSKI LEKARZ i chirurg 

toeeyalnłe we wss3'Btklch chorobach m«icsyta 
kobiet I dciect. 

937 Nobla ul. T«L Monroe USS4 
Uodx. od to·) raoo do feei wuea. 


